
III. TÜKETİCİ HUKUKU FARAZİ DAVA YARIŞMASI KURALLARI 

 Yarışmacı Olma Koşulları  

1.1 Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan hukuk 

fakültelerinin üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan en az üç en fazla beş kişilik 

takımlar yarışmacı olabilirler.  

1.2 Kurgusal Dava Yarışması Komite üyeleri yarışmaya katılamazlar.  

1.3 Yarışmaya her üniversitenin hukuk fakültesinden ilgili üniversiteyi temsilen en fazla iki takım 

katılabilir. Aynı üniversiteden ikiden çok takımın başvurması halinde, başvuru tarihine göre ilk 

iki takım yarışmaya kabul edilir. Katılım durumuna göre, Komite’nin ikiden fazla takımı kabul 

hakkı saklıdır.  

1.4 Takımların her birinin başında bir takım çalıştırıcısı bulunur. Takım çalıştırıcısı; ilgili Üniversite 

kadrolu öğretim elemanı veya Üniversitenin bulunduğu ilin barosuna kayıtlı avukat veya stajyer 

avukat olmalıdır.  

 Başvuru  

2.1 http://thfd.khas.edu.tr/ internet sitesinde her yıl ekim ayı içerisinde yarışma takvimi ve farazi 

dava konusu olay duyurulur ve ilan edilen takvim çerçevesinde yarışma süreci ilerler.  

2.2 http://thfd.khas.edu.tr/ internet sitesinde ilan edilen form, tüm takım üyeleri ve takım çalıştırıcısı 

tarafından doldurulur ve imzalanarak takım üyelerinin her birinin halen öğrenci olduklarına dair 

belge ile birlikte thfd@khas.edu.tr adresine gönderilir.  

 Yazılı Aşama  

3.1 Yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlar, belirlenen tarihe kadar davacı ve davalı dosyalarını 

basılı halde ve beş kopya ile birlikte thfd@khas.edu.tr adresine elektronik posta yoluyla 

Microsoft Office Word formatında gönderir. Dosyalar ayrıca internet sitesinde ilan edilen 

adrese kargo yoluyla veya Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına tutanak karşılığı 

teslim edilmek suretiyle ulaştırılır. Başvuru tarihi bakımından fiziki dosyaların makul bir sürede 

ulaştırılması kaydıyla elektronik posta tarihi esas alınır.  

3.2 Gönderilen dosyalarda üniversite, takım çalıştırıcısı ve takım üyesi bilgileri ayrı bir üst yazı 

olarak düzenlenir. Dilekçelerde bu bilgilere hiçbir şekilde yer verilemez.  

3.3 Her takım tarafından davacı ve davalı tarafı temsilen iki dosya teslim edilir. Dosyalar, A4 

kağıda, Times New Roman yazı karakteri ile, metin içi 12 punto, dipnotlar 10 punto ve satır 

aralığı 1.5 olacak şekilde ve akademik çalışma usullerine uygun olarak hazırlanır. Her bir dosya, 

dipnotlar dâhil, en fazla 6000 kelimeden oluşur. 

3.4 Takımların dosyaları, yarışmacı ve üniversite isimleri gizli tutularak, kendilerine verilen 

numaralarla hakemlere sunulur. Takımların gizlilik ilkesine aykırı davranmaları halinde Ceza 

Yönergesinde belirlenen esaslar dahilinde puanları düşürülür.  

3.5 Hakemler tarafından dosyalara, Puanlama Yönergesi’ne göre puanları verilir.  

3.6 Yazılı aşama sonunda en yüksek puanı alan sekiz takım sözlü aşamaya katılmaya hak kazanır. 

Sözlü aşamaya katılamayan takımların yazılı aşama puanları kendilerine e-posta yoluyla 

bildirilir.  

3.7 Başvuran takım sayısının sekiz veya altında olması halinde yazılı puanlarına bakılmaksızın tüm 

takımlar sözlü aşamaya çağrılır.  

 Sözlü Aşama  

4.1 Yazılı aşamayı geçen takımlar kura çekilerek birbirleri ile eşleştirilir. Takımlardan hangisinin 

davacı hangisinin davalı taraf olacağı yine kura ile belirlenir.  
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4.2 Hakemler, eleme aşamasında, yazılı aşamada alınan puanın %35’i ile sözlü puanın %65’ini 

dikkate alarak her bir takıma puan verirler. Her karşılaşmada yüksek puan alan takım yarı finale 

katılmaya hak kazanır. Yazılı aşama puanları yarışma sonuna kadar açıklanmaz. Ancak elenen 

takımların yazılı puanları açıklanabilir.  

4.3 Sözlü aşamaya geçen takım sayısının yedi olması halinde, yazılı aşamada puanı en yüksek olan 

takım, doğrudan yarı finale geçmeye hak kazanır. Kalan takımlar m. 4.1. uyarınca eşleştirilir.  

4.4 Sözlü aşamaya geçen takım sayısının beş olması halinde ise yine puanı en yüksek olan takım 

doğrudan yarı finale geçer. Kalan dört takımın yarışması sonucunda her karşılaşmada yüksek 

puan alan takımlar, yarı finalde yarışmaya hak kazanır. Elenen takımların karşılaşması 

sonucunda yüksek puan alan takım da dördüncü takım olarak yarı finalde yarışır.  

4.5 Yarı finalde takımlar kura ile eşleştirilir. Kurada ilk çıkan taraf davacı, diğeri davalı olarak 

belirlenir. Yarı finalde karşılaşan takımlardan, puanı [yazılı (%35)+ yarı final sözlü (%65)] 

yüksek olanlar finalde yarışmaya hak kazanır.  

4.6 Finale kalan takımlar, yarı finalde davalı taraf olarak yarışmışlarsa davacı; davacı taraf olarak 

yarışmışlarsa davalı taraf olurlar. Eğer her iki takım da yarı finalde aynı tarafsa, hangisinin 

davacı hangisinin davalı olacağı kura ile belirlenir.  

4.7 Puanlama Yönergesine göre finalde en yüksek puanı alan takım yarışmayı kazanır.  

4.8 Sözlü aşamada takımlar, aşağıdaki esaslara göre iddia ve savunmada bulunurlar:  

- Her bir takımın iddia ve savunmalarını, sözlü olarak sunmak üzere yirmi dakika süresi vardır. 

- Her takım, iki üyesini sözcü olarak seçer ve her bir sözcünün her duruşmada en az beş dakika 

konuşması gerekir; yarışmanın ilerleyen aşamalarında sözcüler değiştirilebilir.  

- Hakemler iddia ve savunma sırasında istedikleri zaman takımlara soru yöneltebilirler. Takıma 

yöneltilen sorulara herhangi bir takım üyesi cevap verebilir. Hakemlerin soru sordukları esnada 

süre durdurulur. Karşı takım üyeleri bu aşamada soru soramazlar.  

- İki taraf da savunmasını bitirdikten sonra taraflara hazırlanmaları için verilecek iki dakikanın 

ardından davacı taraf, üç dakikalık süre içerisinde davalı tarafın sözlü savunmasında ileri 

sürdüğü hususlardan en fazla üç tanesine cevap verebilir. Davalı taraf da, davacı tarafından bu 

üç dakikalık süre içerisinde değinilen hususlara yine üç dakika içerisinde cevap verebilir. Bu 

aşamada değinilen hususlara, herhangi bir takım üyesi cevap verebilir.  

- İkinci Cevap bölümüne geçildikten sonra hakemler soru soramaz ve söz konusu süreler arasında 

aktarma yapılamaz.  

- Takımlar, yazılı aşamada sundukları dilekçeler ile sözlü aşamada bağlı değildirler.  

- Duruşmalar izleyicilere açıktır. Ancak çeyrek finalde yarışmaya devam eden takımların takım 

çalıştırıcısı ve üyeleri diğer takımların duruşmalarını takip edemezler. Bu aşamada, oturumu 

henüz tamamlanmamış olan çeyrek final takımlarının Düzenleme Komitesi tarafından 

kendilerine gösterilen alanda bulunmaları zorunludur. Duruşmalardan kendilerine ses ve 

görüntü aktarılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ceza yönergesi hükümleri uygulanır.  

- Takım çalıştırıcısı ve üyelerinin diğer duruşmalar sırasında çalışabilmeleri için uygun yer tahsis 

edilecektir.  

- Duruşma sırasında takım üyeleri, takım çalıştırıcısı da dahil hiç kimseden yardım alamazlar ve 

iletişime geçemezler.  

 Hakem Heyeti  

Yazılı ve sözlü aşamada takımları değerlendirecek ve puanlandıracak hakem heyeti; üç üyeden oluşur. 

Üyeler; öğretim üyesi, avukat veya hâkim olabilir. Komite üyeleri hakem olamazlar.  

 Dil  

Yarışma dili, tüm aşamalarda Türkçe’dir.  



 Puanlama ve Ceza Yönergeleri  

Yarışmaya ilişkin puanlama ''Puanlama Yönergesi''ne göre yapılır. Yarışma kurallarının ihlali halinde 

ise ''Ceza Yönergesi'' uygulanır.  

 Kayıt Alma ve Yayınlama  

8.1 Yarışma sırasında Komite tarafından veya Komitenin izni ile kayıt alınabilir.  

8.2 Yarışma sırasında kayda alınan görüntüleri, fotoğrafları ve yarışmacılar tarafından hazırlanan 

davacı ve davalı dosyalarını yayınlama, paylaşma ve çoğaltma hakkı Kadir Has Üniversitesi’ne 

aittir. 

 Yarışma Sonucunun Açıklanması  

Yarışmanın bitimini takip eden hafta içinde http://thfd.khas.edu.tr/ adresinde yarışma sonuçları ve 

takımların her bir aşamada aldığı puanlar yayınlanır. 
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